
UCHWAŁA NR XXXIV/423/04 
RADY GMINY KOBIERZYCE 
z dnia 25 listopada 2004 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia wniosków o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kobierzyce. 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 2 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) - Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
Odmawia się przystąpienia do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla niżej wymienionych działek położonych w następujących 
obrębach gminy Kobierzyce: 
1) w obrębie Domasław – działek nr 5/2, 5/3 i 33; 
2) w obrębie Kobierzyce – działki nr 311; 
3) w obrębie Królikowice – działek nr 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 i 100/8; 
4) w obrębie Owsianka-Bąki – działki nr 105/2; 
5) w obrębie Pustków Żurawski – działki nr 3/70; 
6) w obrębie Racławice Wielkie – działki nr: 113/2; 
7) w obrębie Szczepankowice – działki nr 36; 
8) w obrębie Ślęza – działek nr 101, 102 i 145/1; 
9) w obrębie Tyniec Mały – działek nr 46 i 47; 
10) w obrębie Wysoka – działek nr 46/36, 46/37, 46/38, 46/39 i 46/61; 
11) w obrębie Żurawice – działki nr 66/30. 

 
§ 2 

1. Wnioski o przystąpienie do opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla niżej podanych działek położonych w następujących obrębach gminy 
Kobierzyce: 
1) w obrębie Kobierzyce – działki nr: 41/3; 
2) w obrębie Ślęza – działka nr 37; 
3) w obrębie Wierzbice – działki nr 220; 
- zostaną przekazane właściwej pracowni urbanistycznej - po: uchwaleniu zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kobierzyce, podjęciu stosownych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz po podpisaniu umów na 
sporządzenie planów. 

2. Nie określa się terminu przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów wymienionych w pkt 1. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


